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ప్రజలను వనదేవతలు చల్లగా చూడాలి: పవన్ కళ్యాణ్

మహిమాన్వితమైన మేడారం జాతర సందర్ంగా తెలంగాణ ప్రజలు, ముఖ్ంగా అడవితల్లి 
బిడ్డలకు భక్తిపూరవిక శుభాకంక్షలు. బుధవారం నంచి మొదలవుతున్న సమ్మక్క సారలమ్మ 
జాతర భారతీయ సనాతన ధార్్మక వైశిష్ట్యాన్క్ న్లువెతుతి న్దర్శనం. అడవి బిడ్డల వీరత్విన్క్, 
ధీరత్విన్క్ ప్రతీకలు ఈ దేవతలు, తెలంగాణాలో అత్ంత వైభవోపేతంగా జర్గే ఈ వన 
జాతర దేశాన్కే తలమాన్కం. దేశం నలుమూలలోన్ గిర్జనలు, గిర్జనేతరులు తమ 
ఇలవేలుపులుగా పూజిస్తిన్న ఈ శక్తి సవిరూపిణీల జాతర నయానందకరం, భక్తి ముక్తిదాయకం. 
మనదేశంలో కుంభమేళా తరవాత కోట్లిదిమంది ఈ జాతరకు ప్రతీసార్ తరల్ వస్తినా్నరంటే 
భకుతిలు సమ్మక్క-సారలమ్మన ఎంతలా ఆరాధిసాతిరో అవగతమవుతుంది. కోర్న కోర్్కలు 
నెరవేర్చే కంగు బంగారం మేడారం గద్దె అన్ భకుతిల విశావిసం. ఈ జాతర ఆద్ంతం 
గిర్జన సంప్రదాయంతో నయనానందకరంగా.. అన్రవిచనీయమైన ఆధా్త్్మక అనభూత్న్ 
కల్గిస్తింది. తెలంగాణవాస్లతో పాటు దేశ ప్రజలందర్నీ దుషట్ శకుతిల నంచి ఈ వనదేవతలు కపాడి, కరుణ కట్క్షాలతో చలలిగా చూడాలన్ కోరుకుంటూ ప్రణామాలు 
అర్పుస్తినా్నన అన్ పవన్ కళా్ణ్ తెల్పారు.

గౌతమ్ సవాంగ్ ని ఆకస్మికాంగా ఎాందుకు మార్చారో 
ప్రజలకు చెప్పాలి: పవన్ కళ్యాణ్

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర డీజీపీగా మంగళవారం మధా్హ్నం వరకూ విధులోలి ఉన్న గౌతమ్ సవాంగ్ న్ ఆకస్్మకంగా ఆ 
బాధ్తల నంచి పక్కకు తపిపుంచడం విస్మయం కల్గించింది. అధికరులన న్యమంచుకోవడం అనేది ప్రభుత్విన్క్ 
ఉన్న పాలనాపరమైన అధికరం కవచుచే… కనీ వైసీపీ ప్రభుత్విన్క్ డీజీపీన్ హఠాతుతిగా మారాచేల్సిన అవసరం 
ఏమ వచిచేందో? ఇందుకుగల కరణాలన ప్రజలకు తెల్యచెపాపుల్. లేన్ పక్షంలో – విజయవాడలో పీఆర్సిక్ 
వ్త్ర్కంగా ఉదో్గులు చేపట్ట్న రా్లీ విజయవంతం అయినందుకే సవాంగ్ పై బదిలీ వేటు వేశారన్ భావించాల్సి 
వస్తింది. ఉన్నత్ధికరుల నంచి చిన్నపాట్ ఉదో్గి వరకూ అందర్నీ హెచచేర్ంచి.. భయపెట్ట్.. అదుపు చేసందుకు 
సవాంగ్ బదిలీన్ ఉదాహరణగా చూపించే ఉదేదెశం ఈ ప్రభుత్విన్క్ ఉంది. ఈ బదిలీ తీరు చూసతి వైసీపీ ప్రభుతవిం 
చీఫ్ సెక్రెటర్గా ఉన్న ఎలీవి స్బ్రమణ్ం న్ ఆకస్్మకంగా పక్కకు తపిపుంచడమే గురుతికు వస్తింది అన్ పవన్ కళా్ణ్ 
తెల్పారు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
https://twitter.com/sataghninews
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ప్లనపై పట్టు లేక ర్ష్ట్రానిని దివలా తీయిస్తున్నిరు
• ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్రాన్్న అంధకరంలోక్ నెటట్డాన్క్ శ్రీ జగన్ ర్డి్డ కంకణం కటుట్కునా్నరు

• అధికరులపై ఈ ముఖ్మంత్రిక్ విశావిసం లేదు
• మంత్రి పోలీస్ అధికర్ చొక్క పటుట్కంటుంటే ఏం చేయాల్?

• ముఖ్మంత్రి ఇంటలించే బయటకు రావడం లేదు
• తణుకులో మీడియా సమావేశంలో నాద్ండలి మనోహర్

శతఘ్్న న్్స్: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్రాన్్న అంధకరంలోక్ నెటట్డాన్క్ ముఖ్మంత్రి జగన్ ర్డి్డ కంకణం కటుట్కునా్నరన్ 
జనసన పార్ట్ రాజకీయ వ్వహారాల కమటీ ఛైర్మన్ నాద్ండలి మనోహర్ వా్ఖ్్న్ంచారు. పాలనపై ఏ మాత్ం 
పటుట్లేకుండా, రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్వసథిన దివాళా తీయిస్తినా్నరన్ మండిపడా్డరు. రాష్ట్ర విభజన సమయంలో రూ. 
92,700 కోటులి అపుపు ఉంటే ఇపుపుడు రూ.6 లక్షల 70వేల కోటలిక్ చేర్ందన్, సంక్షేమం పేరుతో సామాన్డిక్ 
తీరన్ నషట్ం జరుగుతుందనా్నరు. భార్సాథియిలో అపుపులు చేస్న ప్రభుతవిం- కనీస మౌల్క వసతులు కనీ, 
యువతకు ఒక్క ఉదో్గం కనీ ఇచిచేందా అన్ ప్రశి్నంచారు. ప్రభుతవిం విడుదల చేస్న 12 పేజీల శ్వితపత్ం 

పూర్తిగా సత్ దూరమనా్నరు. పశిచేమగోదావర్ జిలాలి పర్టనలో భాగంగా తణుకులో మీడియాతో మాట్లిడారు. 
ఈ సందర్ంగా శ్రీ నాద్ండలి మనోహర్ గారు మాట్లిడుతూ గతంలో మీ తండ్రి గార్ దగ్గర పన్చేస్న అధికరులు 

ఒక మంచి మనస్తో ముందుకచిచే వాళ్లి కూడా రాష్్రాన్్న అభివృదిధి చేయాలన్ మీతో పాటు పన్ చేస్తింటే ఆ 
అధికరులపై ముఖ్మంత్రి మాత్ం విశావిసం చూపడం లేదు. మూడు నెలలకో, ఆరు నెలలకో బదిలీ చేస్తినా్నరు. 

కనీవినీ ఎరుగన్ ర్త్లో ఆర్థికవ్వసథిన ఛినా్నభిన్నం చేస్తి భవిష్త్ గుర్ంచి ఏ మాత్ం ఆలోచించడం లేదు. అధికర 
యంత్ంగాన్్న భయపెట్ట్స్తినా్నరు. ఉదో్గులకు హామీలు నెరవేరచేలేదు. పి.ఆర్.స్.పై వారు న్రసన తెల్పితే పోలీస్ల దావిరా 

భయపెట్ట్… సమస్న త్నే పర్ష్కర్ంచగలన తన దగ్గరకు పిల్పించుకునా్నరు. ముఖ్మంత్రిక్ పర్పాలనపై ఏ మాత్ం పటుట్లేదు. ఇంటలి 
నంచి ఆయన బయటకే రారు. ప్రజల గుర్ంచి పట్ట్ంచుకునే ఆలోచనే లేదు.

• వాసతివ దూరమైన డాకు్మంట్
రాష్ట్ర ఆర్థిక పర్స్థిత్పై పత్రికలోలి వస్తిన్న వారతిలు, ప్రత్పక్షాలు చెబుతున్న విషయాలన ఖండిస్తి ప్రభుతవిం ఇచిచేన 12 పేజీల డాకు్మంటలి విషయాలు సత్దూరాలు. వాసతివాన్క్ 
దూరంగా ఉంది. న్జాయతీగా లేన్ డాకు్మంట్ ఇది. ఆర్థిక వనరులు ఎలా సీవికర్ంచారు.. ఇంత భార్ సాథియిలో అపుపులు ఎందుకు చేయాల్సి వచిచేంది… ఎందుకోసం తెచిచేన అపుపు 
ఇది… ఆ ప్రయోజనం కోసమే విన్యోగించారా అనేది చెపపులేదు. ఒక రోడు్డ, ఒక ఆస్పత్రి బాగుపడా్డయా? ఏపీపీఎసీసి నంచి ఉదో్గాలు ఇవవిలేకపోయారు.

• దౌర్జన్ంతో ఎంతకలం పాలన సాగిసాతిరు?
ఉదో్గులన భయపెడుతున్నటేలి – అందర్పై దౌర్జన్ంతో పాలన సాగిస్తినా్నరు. రండి చూదాదెం ఎంతమందిపై కేస్లుపెడత్రో… ఈ పాలన ఎంత కలం సాగుతుందో చూదాదెం. ఈ 
ముఖ్మంత్రే ఏళలి తరబడి ఉండిపోత్న అనకంటునా్నర్మో? పోలీస్ అధికరులు విధులోలి ఉంటే మంత్రి చొక్క పటుట్కంటే ఏం చేయాల్? బాధ్త్యుతమైన పదవిలో ఉన్నవాళ్ళు 
హందాగా ఉండాల్. అది లోపించింది.

• మోసపోయామన్న భావనలో మతసియాకరులునా్నరు
పాదయాత్ సమయంలో ఇచిచేన హామీలు, చేస్న వాగాధినాలు ముఖ్మంత్రి జగన్ ర్డి్డ అధికరంలోక్ వచాచేక మర్చిపోయారు. అధికరంలోక్ వచిచే మూడేళ్లి గడుస్తినా్న హామీలు 
నెరవేరకపోవడంతో మతసియాకరులు మోసపోయామనే భావనలో ఉనా్నరు. అధ్క్షులు పవన్ కళా్ణ్ పిలుపు మేరకు మతసియాకర అభు్న్నత్ యాత్లో భాగంగా మతసియాకర గ్రామాలోలి 
పర్ట్స్తింటే ప్రత్ మహిళ ఇదే చెబుతునా్నరు. తీరప్ంత పల్లిలోలి కనీసం మంచినీట్ సదుపాయం లేదు. కర్ంటు లేదు, డ్రైనేజీ వ్వసథి అసతివ్సథింగా ఉంది. మతసియాకర గ్రామాలు 
డంపింగ్ యారు్డలుగా మార్పోయాయి.

• ఒక్క వైసీపీ కర్కరతికైనా బీమా కల్పుంచారా?
యువతకు ఉపాధి లేక వలసలు పోతునా్నరు. అరుహులైన చాలా మందిక్ మతసియాకర భరోసా అందడం లేదు. వేటకు వెళ్లి చన్పోతే రూ.10 లక్షలు ఇసాతిమన్న హామీ కూడా ఎక్కడా 
నెరవేరడం లేదు. న్డదవోలు, అత్తిల్లో క్రియాశీలక జనసైన్కులు ఇదదెరు ఇటీవల చన్పోతే వార్క్ చెరో రూ. 5 లక్షలు చొపుపున పవన్ కళా్ణ్ భిమా అందించారు. అధికరంలో 
లేకపోయినా ఆయన అంత చేస్తింటే… అధికరంలో ఉండి మీరు ఎంత చేయాల్? కనీసం చన్పోయిన ఒక్క వైసీపీ కర్కరతికైనా బీమా కల్పుంచారా? అక్కడే తెలుస్తినా్నయి… మీ 
నాయకతవి లక్షణాలు. ఇంకంత కలం అధికర యంత్ంగం, వైసీపీ మనషులన అడు్డపెటుట్కన్ భయపెట్ట్ పాలన చేసాతిరు. ఇకపై అది చెలలిదు. జీవో నెం. 217న ప్రభుతవిం తక్షణమే 
ఉపసంహర్ంచుకోవాల్. ప్రభుతవిం తీస్కువచిచేన జీవో నెం. 217తో స్మారు 4.5 లక్షల మంది మతసికరుల ఉన్క్, ఉపాధి ప్రమాదంలో పడనంది. వందల ఎకరాల చెరువులు ఉన్న 
బడా ఆసాములే వాట్ హకు్కలు దక్్కంచుకుంట్రు. మతసియా సంపద మీదే ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తిన్న మత్్సకరుల జీవిత్లు అనా్యం అయిపోత్యి.

• గంటల వ్వధిలోనే 500 కల్సి వచాచేయి
మతసియాకరులు తమకు జర్గిన అనా్యం, ప్రభుతవిం చేస్న మోసం గుర్ంచి చెపాపులనకుంటే హెల్పు లైన్ నెంబర్ కు కల్ చేయండన్ జనసన పార్ట్ న్న్న సాయంత్ం ఒక టల్ ఫ్రీ 
నెంబర్ ఏరాపుటు చేసతి గంటల వ్వధిలోనే 500 కల్సి వచాచేయి. అరుహులైన వార్న్ ప్రభుతవిం ఏ విధంగా మోసం చేస్ందో వివర్ంచారు. వారు చెపిపున సమాచారాన్్న, మేము అధ్యనం 
చేస్న విషయాలన పవన్ కళా్ణ్ దృష్ట్క్ తీస్కళాతిం. ఈ నెల 20న నరసాపురంలో జర్గే బహిరంగ సభలో వాట్ గుర్ంచి ప్రసతివిసాతిరు. అలాగే ఆ సమస్లపై పార్ట్ సాట్ండున 
వివర్సాతిమన్ చెపాపురు.

• క్రియాశీలక కర్కరతిలకు రూ.5 లక్షల బీమా
ఇటీవల ప్రమాదవశాతుతి మరణంచిన పార్ట్ క్రియాశీలక సభు్ల కుటుంబాలన 
నాద్ండలి మనోహర్ పరామర్్శంచారు. న్డదవోలు న్యోజకవర్గం వడ్లిరు 
గ్రామాన్క్ చెందిన మేడపాట్ దురా్గప్రసాద్ ప్రమాదంలో మృత్ చెందారు. ఆ 
కుటుంబాన్్న పరామర్్శంచి ఓదారాచేరు. దురా్గప్రసాద్ తల్లి శ్రీమత్ కండమ్మ, 
తము్మడు శ్రీ వీర రాఘవతో మాట్లిడి ధైర్ం చెపాపురు. రూ.5 లక్షల బీమా చెక్ 
అందజేశారు. తణుకు న్యోజకవర్గం అత్తిల్క్ చెందిన శ్రీ బతుతిల ఉమాకుమార్ 
ప్రమాదంలో మరణంచారు. ఆయన కుటుంబాన్్న పరామర్్శంచి ధైర్ం 
చెపాపురు. ఉమాకుమార్ భార్ శ్రీమత్ సావిత్, తల్లితండ్రులు శ్రీమత్ పోలేశవిర్, 
సత్నారాయణలన ఓదార్చే రూ.5 లక్షల బీమా చెకు్కన అందించారు. 
ఈ కర్క్రమాలోలి పశిచేమగోదావర్ జిలాలి అధ్క్షులు కట్కలపూడి 
గోవిందరావు, పి.ఏ.స్. సభు్డు చేగండి స్ర్ప్రకశ్, తణుకు ఇంచార్్జ 
విడివాడ రామచంద్రరావు, ఏలూరు ఇంచార్్జ శ్రీ ర్డి్డ అపపులా్నయుడు, రాష్ట్ర 
కర్దరు్శలు శ్రీమత్ ప్రియా సౌజన్, శ్రీమత్ గంటసాల వెంకట లక్ష్మి 
తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

http://sritvtelugu.com/shataghninews/
https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

మతయాకార అభ్యాననితిలో జనసేన న్యకులు
శతఘ్్న న్్స్: తూరుపుగోదావర్ జిలాలి, అమలాపురం న్యోజకవర్గంలో మత్కర గ్రామాల పాదయాత్ కర్క్రమంలో జనసనపార్ట్ జిలాలి అధ్క్షులు కందుల దుర్్గష్ కు జనసన 
సావిగతం పల్కరు. ఈ కర్క్రమంలో అమలాపురం అసెంబీలి న్యోజకవర్గ ఇంచార్్జ శెట్ట్బతుతిల రాజబాబు, ముమ్మడివరం ఇంచార్్జ బాలకృష్ణ, పంతం నానాజీ, డిఎమ్ఆర్ శ్ఖర్, మాజీ 
మున్సిపల్ చైర్మన్ యాళలి సతీష్, ప్రత్పక్ష నేత ఏడిద శ్రీన, స్దా చినా్న, ల్ంగోలు పండు, ఇస్కపటలి రఘు బాబు, వాకపల్లి శ్రీన, వర్రే శ్షు, గండి సావిమ తదితరులునా్నరు.

మత్స్యకారుల అభ్యాననితి యాత్ర 3వ రోజు
శతఘ్్న న్్స్: తూరుపుగోదావర్ జిలాలి, జనసన పార్ట్ అధినేత పవన్ కళా్ణ్ ఆదేశాల 
మేరకు ముమ్మడివరం, అమలాపురం న్యోజకవరా్గలోలి అలలివరం మండలం నక్క 
రామేశవిరం గ్రామంలో జనసన పార్ట్ మతసియాకర అభు్న్నత్ యాత్లో మతసియాకరుల 
సమస్లన తెలుస్కుంటున్న తూరుపుగోదావర్ జిలాలి అధ్క్షులు కందుల దుర్్గష్, పీఏసీ 
సభు్లు పిత్న్ బాలకృష్ణ, శెట్ట్బతుతిల రాజబాబు, పంతం నానాజీ, ముత్తి శశిధర్, 
అమలాపురం పారలిమంటర్ జనసన పార్ట్ నాయకులు డి. ఎం.ఆర్.శ్ఖర్, జిలాలి ఇంచార్్జ 
లు పిఠాపురం జనసన పార్ట్ ఇనాచేర్్జ శ్రీమత్ మాక్నీడి శ్షుకుమార్, బండారు శ్రీన్వాస్, 
పోల్శెట్ట్ చంద్రశ్ఖర్, మేడ గురుదతతి ప్రసాద్, వరుపుల తమ్మయ్ బాబు, అన శ్రీ 
సత్నారాయణ, తుమ్మల బాబు, మర్రిర్డి్డ శ్రీన్వాస్, మర్యు గంట్ సవిరూప, రాష్ట్ర 
కర్వర్గం, జిలాలి కర్వర్గం, జిలాలి నాయకులు, వీరమహిళలు మర్యు జనసైన్కులు 
తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

ప్రమాదాంలో మరణాంచిన జనసైనికుని కుట్ాంబానికి భీమా సాయాం
శతఘ్్న న్్స్: న్డదవోలు న్యోజకవర్గం, వడ్లిరు 
గ్రామాన్క్ చెందిన జనసన పార్ట్ క్రియాశీలక సభు్డు 
మేడపాట్ దురా్గప్రసాద్ ప్రమాదంలో మరణంచారు. 
ఆయన కుటుంబాన్్న పార్ట్ రాజకీయ వ్వహారాల కమటీ 
ఛైర్మన్ నాద్ండలి మనోహర్ మంగళవారం పరామర్్శంచి, 
ఓదారాచేరు. దురా్గప్రసాద్ తల్లి శ్రీమత్ కండమ్మకు 
రూ.5 లక్షల భీమా సాయం చెకు్కన అందజేస్ ధైర్ం 
చెపాపురు. ఈ కర్క్రమంలో పశిచేమగోదావర్ జిలాలి 
అద్క్షులు కట్కలపూడి గోవిందరావు, పి.ఎ.స్. 
సభు్లు చేగండి స్ర్ప్రకష్, రాష్ట్ర కర్దరు్శలు 

శ్రీమత్ ప్రియా సౌజన్, శ్రీమత్ ఘంటశాల వెంకట లక్ష్మీ, ఏలూరు ఇంఛార్్జ ర్డి్డ అపపులనాయుడు, జిలాలి 
నేతలు, వీరమహిళలు మర్యు జనసైన్కులు పాల్్గనా్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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మీతో మీ కార్పారేటర్ ఎనిమిదవ రోజు
శతఘ్్న న్్స్: విశాఖ, అధినేత పవన్ కళా్ణ్ ఆశీస్సిలతో గురువారం మీతో మీ 
కర్పుర్టర్ సమస్లపై కలస్ పోరాడదాం అనే కర్క్రమంలో భాగంగా ఎన్మదవ 
రోజు బంగారమ్మ మటట్, 33వ వారు్డ ప్ంతంలో ప్రత్ ఇంట్ంట్క్ వెళ్లి వార్ యొక్క 
సమస్లు తెలుస్కోవడం జర్గింది. ఈ యొక్క కర్క్రమం దక్షిణ న్యోజకవర్గం 
నాయకులు గోపికృష్ణ(జిక) పర్వేక్షణలో న్రవిహించబడింది, నాతో పాటు జనసైన్కులు, 
వీరమహిళలు వచిచే పాల్్గన్ ఈ కర్క్రమాన్్న విజయవంతం చేస్నందుకు వారందర్కీ 
మనస్ఫూర్తిగా ధన్వాదాలు తెల్యజేస్కుంటునా్నమన్ దక్షిణ న్యోజకవర్గం జివిఎంస్ 
ఫ్లిర్ లీడర్ జనసన పార్ట్ 33వ వార్్డ కర్పుర్టర్ భీశెట్ట్ వసంతలక్ష్మి అనా్నరు.

జనమిదిన వేడుక కాంటే అమరవీరులకు నివళులు 
అరపాాంచడాం ముఖయాాం: మాకినీడి శేషుకుమార

శతఘ్్న న్్స్: తూరుపుగోదావర్ జిలాలి, పిఠాపురం రూరల్ జనసన పార్ట్ శ్రేణుల 
మధ్ పిఠాపురం న్యోజకవర్గ ఇంచార్్జ శ్రీమత్ మాక్నీడి శ్షుకుమార్
జన్మదిన వేడుకలు పిఠాపురం రూరల్ పి.దంతమూరు జనసైన్కుల ఆధావిర్ంలో 
ఆరాబాటంగా ఏరాపుటులి చేయడం జర్గింది. తన జన్మదిన వేడుకులకు ఆనందం 
వ్కతిపరచినా 2019-02-14 తేదిన దేశం కోసం అమరవీరులైన వీరజవాన్ 
లకు న్వాళ్లు అర్పుంచే కర్క్రమాన్క్ ప్రధాన్త చూపించి దేశభక్తి 
చాటుకునా్నరు. ఇదే సందరబాంలో ఆమ మీడియాతో మాట్లిడుతూ… 2019వ 
సంవతసిరంలో పులావిమా ఎట్క్ ఉగ్రవాదంలో భారత సైన్కులు దుర్మరణం 
అత్ంత భాదాకరమన్ ఆ అమరవీరుల మరణాన్క్ న్దర్శనంగా ఫిబ్రవర్ 14 
బాలిక్ డేగా భారత ప్రభుతవిం ప్రకట్ంచిందన్, ఈరోజు నా జన్మదినం వాలంటైన్సి 
డే జరుపుకనటకంటే వీరమరణం చెందిన అమరవీరులకు న్వాళ్లు 
అర్పుంచడం ముఖ్మన్ ఆమ అనా్నరు. రాష్ట్ర ముఖ్మంత్రి వరు్లు జగనో్మహన్ 
ర్డి్డ పాదయాత్లో పల్క్న మాటవేరు ఇపుపుడు చేస్తిన్న పాలన వేరన్ సంక్షేమ 
పథకలు సరైన ర్త్లో అమలు చేయలేక పోయారన్ అమ్మఒడి పథకం క్ంద 
15 వేల చొపుపున కుటుంబంలో ఇదదెర్కీ వేసాతినన్ మాట ఇచిచే ఒకర్కే వర్తింప 
చేయడం మడమ త్పేపు చర్ కదా అన్, ఫీజు ర్పోర్సిమోంట్ కూడా సర్గా్గ 
అమలు కవడంలేదన్ ఎదేదెవేసారు అలాగే ప్రజలక్ రాజధాన్ ఎక్కడుందన్ 
తెల్యన్ పర్స్థిత్లో ఉనా్నరన్ వరాలు నవరత్్నలు అంటూ హామీలు ఇచిచే 
అమలు చేయడంలో జీరో, ప్రజలన మోసం చేశారు, చెతతి మీద ఇంట్ మీద 
పన్నలతో దోచుకుంటూ ప్రభుతవి భూములు ఆస్తిలు త్కటుట్పెట్ట్ మీ పర్పాలన 
అంత్ గమన్స్తినా్నరన్ రానన్న రోజులోలి ప్రజలు మంచి గుణపాఠం చెపాతిరన్ 
మంచి పర్పాలన రావాలంటే పవన్ రావాల్ పాలన మారాల్ అన్ ప్రజలు 
ఎదురు చూస్తినా్నరన్ జనసన అధ్క్షులు పవన్ కళా్ణ్ న్జాయితీ న్సావిరథిం 
వ్క్తితవిం కల్గిన వార్ ప్రజలకు మంచి చేయడాన్క్ ముందుకు వచిచే పార్ట్ 
పెట్ట్రన్ దీన్క్ అండగా ప్రత్ జనసైన్కులు భుజాలపై మోస్తి పార్ట్క్ అండగా 
ఉన్న జన సైన్కులక్ ప్రత్ ఒక్కర్క్ పేరు పేరునా అభినందనలు తెల్యజేస్తి 
రానన్న రోజులోలి జనసన జండా ఎగరవేయడం ఖ్యమన్ ఈ సందర్ంగా 
తెల్యజేశారు. ఈ కర్క్రమంలో జనసన నాయకులు, కర్రీ హర్బాబు, పుల్ 
రమణ, గుడాల విషు్ణ, గలలిప్రోలు మండల అధ్క్షులు అమరాది వల్లి రామకృష్ణ, 
గోపు స్ర్ష్, వెలుదెర్తి వైస్ ప్రెస్డంట్ హర్బాబు, స్.హెచ్ ధన స్.హెచ్ సావిమ, 
స్.హెచ్ మధు, క.సత్, అశోక్, బి.దర, జి.రాజు, జి.ఏడుకండలు, జి దేవి, పి 
సందీప్. స్.హెచ్ శశి, జి శ్ఖర్, స్మేలు, స్దాధి బుజి్జ, జనసైన్కులు నాయకులు 
తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

గ్రామసేవకులు చేస్తునని నిరసన కారయాక్రమాలో్ల 
జనసేన సాంఘీభావాం

శతఘ్్న న్్స్: న్జివీడు, రాష్ట్ర వా్పతింగా గ్రామ సవకులు చేస్తిన్న న్రసన దీక్ష 
కర్క్రమాలోలి భాగంగా న్జివీడు తహశీలాదెర్ కరా్లయం వదదె గ్రామ సవకుల 
చేస్తిన్న న్రసన కర్క్రమాలోలి జనసన పార్ట్ తరపున పాల్్గన్ వార్క్ మదదెతు 
ఇవవిడం జర్గింది. గ్రామ సవకులు చేస్తిన్న నా్యబదధిమైన తమ కోర్్కలు 
హకు్కల సాధన కోసం న్రసన చేయటం అత్ంత బాధాకరం అన్ కృష్్ణ జిలాలి 
జనసన పార్ట్ నాయకులు నెరుస్ కృష్్ణ ఆంజనేయులు తెల్యజేశారు. వారు 
చేస ప్రత్ ఉద్మాన్క్ జనసన పార్ట్ పూర్తి మదదెతు ఇస్తిందన్ తెల్యజేశారు. 
ఈ కర్క్రమంలో న్జివీడు న్యోజకవర్గ జనసన పార్ట్ నాయకులు మర్దు 
శివరామకృష్ణ, న్జివీడు మండల జనసన పార్ట్ అధ్క్షులు యర్ంశెట్ట్ రాము, 
న్జివీడు జనసన పార్ట్ సోషల్ మీడియా కనీవినర్ ఎం.స్నీల్ కుమార్, 
న్జివీడు పటట్ణ నాయకులు ముత్్ల కమేష్, సీపీఐ న్జివీడు న్యోజకవర్గ 
కనీవినర్ బతుతిల వెంకటేశవిరరావు, గ్రామ సవకులు యనమదల శ్రీన్వాసరావు 
తదితర గ్రామసవకులు పాల్్గనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

విఆర్ఎ ఉద్యాగులు చేస్తునని నిర్హార దీక్షకు మద్దతు 
తెలిపిన జనసేన

శతఘ్్న న్్స్: కరూ్నలు జిలాలి డోన్ న్యోజకవర్గం పా్పిలీ మండల విఆర్ఎ ఉదో్గులు చేస్తిన్న 
న్రాహార దీక్షకు మదదెతు తెల్పిన జనసన పార్ట్ మండల నాయకులు. ఈ సందర్ంగా వారు 
మాట్లిడుతూ గతంలో జగన్ ర్డి్డ విఆర్ఎ ఉదో్గులకు ఇచిచేన హామీలన అమలు చేయాలన్, 
అలా కన్ పక్షంలో జనసన పార్ట్ తరపున ఈ పోరాట్న్్న మర్ంత ఉధృతం చేసాతిమన్ 
తెల్యజేశారు. ఉదో్గులు కరుకునేది వార్క్ రావాల్సిన జీత్లు, వారు చేస్తిన్న ఉదో్గాన్్న 
పర్్మనెంట్ చేయాలన్ కోరుతునా్నరు మీరు ఇచిచేన హామన్ మీర్ తుంగలో తొకు్కతునా్నరు 
దయచేస్ వార్ డిమాండలిన పర్ష్కర్ంచాలన్ జనసన పార్ట్ తరపున ముఖ్మంత్రిన్ కోరడమైనది. 
ఈ కర్క్రమంలో జనసన పార్ట్ మండల నాయకులు మధు నాయుడు, స్నీల్, చంద్ర, రమేష్, 
హర్ష తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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అనాంతపురాం జనసేనలో చేరకలు
శతఘ్్న న్్స్: నగరంలోన్ పలు డివిజనలి నంచి యువత పెదదె ఎతుతిన జనసన పార్ట్లోక్ 
ఆహావిన్ంచడం జర్గింది – నగర అధ్క్షులు పొదిల్ బాబురావు

అనంతపురం నగరం నందు జనసన పార్ట్లోక్ వివిధ వరా్గల ప్రజల నండి యువత మంచి ఆదరణ 
పెరుగుతోంది అనడాన్క్ జనసన పార్ట్లోక్ చేర్కలు న్దర్శనం. నగరం నంచి వివిధ డివిజనలి 
నండి యువత పార్ట్లోక్ చేరుతూ గతంలో ట్డిపి మర్యు ప్రస్తిత వైఎసాసిర్ ప్రభుత్విలు యువత 
భవిష్తుతితో ఆడుకుంటుంది. ప్రస్తితం బడుగు బలహీన వరా్గలకు, యువతకు సరైన నా్యం 
జరగాలంటే అదే ఒక జనసన అధినేత పవన్ కళా్ణ్ తోనే సాధ్ం అవుతుంది. కనక మేము సైతం 
పవన్ కళా్ణ్ అడుగుజాడలోలినే మా అడుగు ఉంటుందంటూ యువత నేడు జనసన పార్ట్లోక్ 
గిర్బాబు, ప్రశాంత్, బాబు, అరు్జన్, రాజు, నారాయణసావిమ, కృష్ణ మర్యు తదితరులు చేరడం 
జర్గింది. ఈ కర్క్రమంలో రాపాతిడు ఇంచార్్జ సాకే పవన్ కుమార్, జిలాలి ఉపాధ్క్షులు అంక 
ఈశవిరయ్, ప్రధాన కర్దర్శ నాగేంద్ర, సంయుకతి కర్దర్్శ విజయ్ కుమార్ మర్యు అరబాన్ 
నాయకులు జనసైన్కులు పాల్్గనడం జర్గింది.

మదనపల్్ల జిలా్ల కాంద్ాంగా ప్రకటాంచాలని లక్ష 
సాంతకాల సేకరణ

శతఘ్్న న్్స్: మదనపల్లిలో మదనపల్లి జిలాలి 
సాధన జఏస్ మర్యు జనసన ఆధవిర్ంలో 
మదనపల్లి జిలాలి కేంద్రంగా ప్రకట్ంచాలన్ లక్ష 
సంతకలు సకరణలో భాగంగా మదనపల్లి 
వారపు సంతలో ప్రజల దగ్గర నండి సంతకలు 
సకర్స్తిన్న జనసన జిలాలి ప్రధాన కర్దర్్శ 
దారం అన్త మర్యు అఖిల పక్ష పార్ట్లు 
నాయకులు.

కుపపాాం జనసేన ప్ర్టు క్రియాశీలక కారయాకరతుల ఆతీమియ సమావేశాం
శతఘ్్న న్్స్: చితూతిరు జిలాలి అధ్క్షులు పస్పులేట్ హార్ప్రసాద్ అధ్క్షతన కుపపుం ఇంచార్్జ 
వెంకటరమణ పర్వేక్షణలో కుపపుం నందు జర్గిన జనసన పార్ట్ క్రియాశీలక కర్కరతిల ఆతీ్మయ 
సమావేశం నందు జిలాలి అధ్క్షులు మండల కమటీ సభు్ల యెక్క బాధ్తలు, జనసైన్కులతో కల్స్ 
గటుట్గా ఎలా పన్ చేయాల్, పార్ట్న్ ఎలా ముందుకు తీస్కళాలిల్, తవిరలో ప్రంభమయ్్ మల్ 
విడత క్రియాశీలక సభ్తవిం గుర్ంచి పార్ట్ శ్రేణులోలి అవగాహన కల్పుంచి, క్రియాశీలక సభ్తవిం 
యొక్క ఆవశ్కతన తెల్యజేయడం జర్గింది. ఈ సమావేశంలో చితూతిరు జిలాలి అధ్క్షులు డాకట్ర్ 
పస్పులేట్ హర్ ప్రసాద్ గార్తో పాటు, రాష్ట్ర కర్దర్్శ శ్రీమత్ స్భాష్న్, జిలాలి ఉపాధ్క్షులు 
మధు, జిలాలి ప్రధాన కర్దర్్శ తులస్ ప్రసాద్, జిలాలి కర్దరు్శలు దేవర మనోహర్ రామమూర్తి, 
సంయుకతి కర్దరు్శలు వేణు, మునెపపు మర్యు మండల అధ్క్షులు స్ధాకర్, ప్రవీణ్, హర్ష్, 
క్షోర్ మర్యు అమీర్, మహిళా విభాగం కుస్మా గారు, చిరంజీవి యువత అధ్క్షులు నవీన్ 
లతో పాటు మండల కమటీ సభు్లు, జనసైన్కులు పాల్్గనడం జర్గింది.

సర్వేపల్లి అభివృద్ధి…?
శతఘ్్న న్్స్: సర్విపల్లి శాసనసభు్లు చూసతి సర్విపల్లి న్యోజకవరా్గన్్న 
అభివృదిధి అన్ చెపుతినా్నరు మర్ వార్ అనచరులు చూసతి న్యోజకవర్గంలోన్ 
అక్రమ గ్రహబలం తరల్స్తినా్నరు మర్ అభివృదిదె అంటే ఇదేనా..? సర్విపల్లి 
న్యోజకవర్గంలోన్ వెంకట్చలం మండలం పర్ధిలో ఉన్నటువంట్ 
రామదాస్ కండ్రిగ అలాగే వివిధ గ్రామాలలో అధికర పార్ట్ నాయకులు 
అక్రమంగా గ్రావెల్ తవవికలు జరుపుతుంటే ప్రభుతవిం గాన్, ప్రభుతవి 
అధికరులు గాన్ ఎవరు పట్ట్ంచుకోకపోవడం మనం గమన్ంచవచుచే. 
అదేవిధంగా ఎవరైనా సర్ అడిగితే పర్్మషన్ తీస్కునా్నము అన్ చెపుతినా్నరు. 
మర్ ప్రభుతవి అధికరులు గాన్, గనలశాఖ వారు గాన్ పర్మత్క్ మంచి 
తవవికలు జరుగుతుంటే పట్ట్ంచుకోరా..? పర్్మషన్ తీస్కునేది గోరంత 
తవవికలు జర్పేది కండంత. దయచేస్ ప్రభుతవి అధికరులు, గనలశాఖ 
వారు ఎవరైనా సర్ ఈ అక్రమ తవవికలకు పాలపుడిన వార్పై కఠిన చర్లు 
తీస్కోవాలన్ జనసన పార్ట్ డిమాండ్ చేస్తినా్నమన్ సర్విపల్లి జనసన 
తెల్పింది. ఈ కర్క్రమంలో మల్లికరు్జన్, రవికుమార్, సందీప్, శ్రీన, 
శ్రీహర్, గిర్ష్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.

శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

చామవరం గ్రామంలో ప్రజలకు త్రాగునీరు 
అంద్ంచిన ప్రత్తిపాడు జనసేన

శతఘ్్న న్్స్: ప్రత్తిపాడు, గత 
నాలుగు రోజుల నండి అధికర పార్ట్ 
న్రలిక్షయాపుధోరణ వలలి రౌతులపూడి 
మండలం మరక చామవరం 
గ్రామంలో ప్రజలు త్గునీరు 
అందక ఇబబాంది పడటంతో అక్కడ 
సాథిన్క జనసైన్కులు మన ప్రత్తిపాడు 

జనసన పార్ట్ ఇంచార్్జ వరుపుల తమ్మయ్ బాబు దృష్ట్క్ తీస్కురావడంతో 
ప్రస్తిత్న్క్ ఇబబాందులు తల్తతికుండా ఉండేందుకు జనసన పార్ట్ 
ఆధవిర్ంలో వాటర్ ట్్ంక్ న ఇనాచేర్్జ సహకరంతో జనసైన్కులు 
ఏరాపుటు చేయడం జర్గింది. ఈ కర్క్రమంలో ఏలేశవిరం మండలం 
జనసన పార్ట్ అధ్క్షులు పెంటకోట మోహన్, ప్రత్తిపాడు న్యోజకవర్గం 
యువ నాయకులు సాయి క్రణ్, జిలాలి పార్ట్ కర్క్రమాల న్రవిహణ 
సభు్లు కరణం స్బ్రహ్మణ్ం, శంఖవరం మండలం అధ్క్షులు గాబు 
స్భాష్, ఏలేశవిరం మండలం జనరల్ సెక్రెటర్ మర్యు సోషల్ మీడియా 
కనీవినర్ గంగిర్డలి మణకంఠ, మరక చామవరం జనసన పార్ట్ నాయకులు 
రాసంశెట్ట్ అరు్జనరావు జనసైన్కులు స్ంగిర్డి్డ మణకంఠ, కోట విషు్ణ, 
ఆచంట శివ, గాది శివ, గాది రామదతతి, ఆచంట స్ర్, అడపా వంశీ, 
బెలలిపుకండ ప్రసాద్ మర్యు జనసైన్కులు పాల్్గనా్నరు.

https://www.facebook.com/sataghninews
https://twitter.com/sataghninews
https://www.youtube.com/c/ShataghniNEWS
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శతఘ్ని న్యూస్ వాట్సప్ నంబర్: +91 9440176789, 9391115789

విద్యారుధుల స్పాషల్ బస్ టైమిాంగ్ మార్చాలని కోరన జనసేన
శతఘ్్న న్్స్: శ్రీకకుళం జిలాలి, మంగళవారం ఉదయం క్ంతల్లిమల్లి జంక్షన్ దగ్గర స్ట్డంట్సి కలేజ్ క్ వెళళుడాన్క్ ఆ జంక్షనోలి పల్ 
వెలుగులు బస్సి గుర్ంచి కంత మంది విదా్రుథిలు ఉండటం జర్గింది. అయితే ఆ జంక్షన్ లో బస్సి అపకపోవడంతో విదా్రుథిలు 
అందరూ కల్స్ శ్రీకకుళం ఏపిఎస్ ఆర్ట్సీ కంపెలిక్సి దగ్గర విదా్రుథిలు ఆందోళన చెందారు. అయితే ఈ విషయం తెలుస్కున్న 
శ్రీకకుళం జిలాలి భగత్ స్ంగ్ స్ట్డంట్ యూన్యన్ లీడర్ కకరలి బాబాజీ అక్కడిక్ వెళళుడం జర్గింది. అయితే ఏపిఎస్ ఆర్ట్సీ 
అధికరులతో మాట్లిడటం జర్గింది…  అలాగే కంపెలిక్సి డిఎం తో మాట్లిడి స్ట్డంట్సి సెపుషల్ బస్సి చిలకపాలేం నంచి శ్రీకకుళం 
కంపెలిక్సి వరకు ఒక బస్ ఉంది… అయితే బాబాజీ మాట్లిడుతూ ఆ బస్ టైమంగ్ మారాచేలన్ డిఎం క్ చెపపుడం జర్గింది. అలాగే 
డిఎం మాట్లిడుతూ స్ట్డంట్సి సెపుషల్ బస్ చిలకపాలేం నంచి ఉదయం 8:30 క్ పెడత్మన్ చెపపుడం జర్గింది. ఈ కర్క్రమంలో 
వికీ్క, రామారాజు, ప్రకష్, పవన్, సాయి, అలాగే ఎస్.ఎఫ్.ఐ విదా్ర్థి విభాగ నాయకులు పాల్్గనా్నరు.

మార్కాపురాం జిలా్ల కోసాం మార్కాపురాం 
పటటుణాం బాంద్

శతఘ్్న న్్స్: మారా్కపురం జిలాలి 
సాధన కరకు మారా్కపురం జిలాలి 
సాధన సమత్(జేఏస్) ఆధవిర్ంలో 
జరుగుతున్న మారా్కపురం 
పటట్ణం బంద్ విజయవంతమైనది. 
సోమవారం ఉదయం 5:30 గంటల 
నండి మారా్కపురం జిలాలి సాధన 

సమత్ జేఏస్ వైస్ చైర్మన్ మర్యు జనసనపార్ట్ మారా్కపురం న్యోజకవర్గ ఇంచార్్జ 
ఇమ్మడి కశీనాధ్ ఆధవిర్ంలో జేఏస్ సభు్లు మర్యు ప్రజలు తెరచి ఉన్న కన్్న 
ష్పులన సవిచ్ందంగా మూస్వేయాలన్ తెల్యజేశారు. మారా్కపురం పటట్ణంలోన్ 
వివిధ వా్పార, వాణజ్, విద్, కర్్మక, ఉదో్గులు, ష్పులు సవిచ్ందంగా 
మారా్కపురం పటట్ణ బందుకు తమ సంపూర్ణ మదదెతు తెల్యజేశారు. ఈ కర్క్రమంలో 
తెలుగుదేశం పార్ట్ మారా్కపురం న్యోజకవర్గ ఇంచార్్జ, జిలాలి సాధన సమత్ చైర్్మన్ 
కందుల నారాయణర్డి్డ, వక్కలగడ్డ మల్లికరు్జన, జిలాలి సాధన సమత్ కనీవినర్ సైదా, 
స్.పి.ఐ నాయకులు అందే నాసరయ్, కశిం, స్.పి.యం నాయకులు సోమయ్, డి.క.
యం.రఫీ, జనసనపార్ట్ మారా్కపురం పటట్ణ అధ్క్షులు డాకట్ర్ ఇమామ్ సాహెబ్, జిలాలి 
కర్దర్్శ త్రుమలశెట్ట్ వీరయ్, జనసనపార్ట్ మారా్కపురం మండల అధ్క్షులు త్ట్ 
రమేష్, పినె్నబోయిన శ్రీన, వెంకటయ్, శిర్గిర్ శ్రీన, రత్న కుమార్, షర్ఫ్, సంగట్ 
వెంకటేశవిరులి, ఫణ, పోటు వెంకటేశవిరులి, ఖ్జావల్, పిచచేయ్, శ్ఖర్, జానక్ రామ్, 
మారా్కపురం ప్రజలు, మారా్కపురం న్యోజకవర్గ జనసన కర్కరతిలు మర్యు 
తెలుగుదేశం పార్ట్ కర్కరతిలు పాల్్గనా్నరు.

వడచీపురుపలి్ల గ్రామ పాంచాయితీ 
జనసేనప్ర్టు అధ్వరయాాంలో ప్లు పాంపిణీ

శతఘ్్న న్్స్: పెందుర్తి 
న్యోజకవర్గం, పరవాడ 
మండలం చీపురుపల్లి 
గ్రామంలో శ్రీశ్రీశ్రీ 
రామచంద్రమ్మ అమ్మవార్ 
పండగ మహోతసివం 
సందర్ంగా వాడచీపురుపల్లి 
గ్రామ పంచాయితీ 
జనసనపార్ట్ అధవిర్ంలో 
జ్్స్ (పాలు, మజి్జగ, 

పుచచేకయ) పంపిణీ చెయ్డం జరుగింది. ఈ కర్క్రమంలో పొలవరపు మర్నయ్, 
అర్్జల్లి అపపులరాజు,క దేముడు(దేవా), పంది రాజు, పోలవరపు రవి, లోకేష్, 
అపపులనాయుడు, సమ్మంగి అపాపురావు, ఎం స్ర్ష్, బంది ముత్్లు, గణేష్, 
ముత్్లు, బంది దురా్గరావు, పావన్, కోదండరావు, సావిమ, సాయి, శ్రీన, రాజు, 
రామచంద్ర జనసైన్కులు, అభిమానలు మర్యు నాయకులు పాల్్గనా్నరు.

స్స్ రోడ్ డ్రైనేజ్ త్వరతగతిన పూరతు 
చేయాలని జనసేన డిమాాండ్

శతఘ్్న న్్స్: విజయనగరం న్యోజకవర్గం 9వ డివిజన్ సాథిన్క కోటలి మాదపపు వీధి 
నండి రాధాసావిమ స్్కల్ వరకు 31 లక్షల వ్యంతో న్ర్్మంచనన్న స్స్ రోడ్ డ్రైనేజ్ 
దాదాపు ర్ండు సంవతసిరాలు అయినా ఇంక పూర్తి కలేదు. వెంటనే చర్లు తీస్కున్ 
రోడు్డ పనలు పూర్తిచేయాలన్ జనసన పార్ట్ 9వ డివిజన్ కర్పుర్టర్ అభ్ర్థి హసన్ 
ఖ్న్ డిమాండ్ చేశారు. దీన్క్ సంబంధించి సాథిన్క సచివాలయంలో కంపె్లింట్ ఇవవిడం 
జర్గింది. ఈ కర్క్రమంలో జనసన వీర మహిళ పుషపు కుమార్, జన సైన్కుడు విశవి, 
భవాన్, పండు తదితరులు పాల్్గనా్నరు.
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ప్రమాదంలో గాయపడిన క్రియాశీల సభ్యూనికి ప్రమాదంలో గాయపడిన క్రియాశీల సభ్యూనికి 
భీమా చెక్ అందజేసిన తెలంగాణా జనసేనభీమా చెక్ అందజేసిన తెలంగాణా జనసేన

శతఘ్్న న్్స్: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కూకటపుల్లి న్యోజకవర్గంకు చెందిన పార్ట్ క్రియాశీల సభు్డు విసాయి రాము ప్రమాదంలో గాయపడా్డరు. క్రియాశీలక శతఘ్్న న్్స్: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కూకటపుల్లి న్యోజకవర్గంకు చెందిన పార్ట్ క్రియాశీల సభు్డు విసాయి రాము ప్రమాదంలో గాయపడా్డరు. క్రియాశీలక 
సభు్లకు వర్తించే మడికల్ ఇన్సిర్న్సి రూ.14667 చెక్ న జనసన పార్ట్ తెలంగాణ ఇంచార్్జ శంకర్ గౌడ్, గ్రేటర్ హైదరాబద్ జనసన పార్ట్ అధ్క్షులు సభు్లకు వర్తించే మడికల్ ఇన్సిర్న్సి రూ.14667 చెక్ న జనసన పార్ట్ తెలంగాణ ఇంచార్్జ శంకర్ గౌడ్, గ్రేటర్ హైదరాబద్ జనసన పార్ట్ అధ్క్షులు 
రాధారం రాజల్ంగం లు అందజేజేయడం జర్గింది. ఈ కర్క్రమంలో జనసన నాయకులు మర్యు జనసైన్కులు పాల్్గనడం జర్గింది.రాధారం రాజల్ంగం లు అందజేజేయడం జర్గింది. ఈ కర్క్రమంలో జనసన నాయకులు మర్యు జనసైన్కులు పాల్్గనడం జర్గింది.

పూలా్వమా ఘటనలో వీరమరణాం 
పాందిన వీరజవనులకి నివళులు 

అరపాాంచిన జనసేన
శతఘ్్న న్్స్: పూలావిమా ఘటనలో వీరమరణం పొందిన వీరజవానలక్ 
సోమవారం జనసన పార్ట్ ఉమ్మడి వరంగల్ జిలాలి యువజన విభాగం 
అధ్క్షుడు. ఆలేట్ నర్ందర్ గౌడ్ ఆధవిర్ంలో వీరజవానలకు న్వాళ్లు 
అర్పుంచడం జర్గింది. ఈ కర్క్రమంలో మంద నాగరాజు, కమడి జానీ, 
క్ంత్, ప్రదీప్, నర్ష్, అజయ్ ఉదయ్ మంద పవన్ కుమార్, నారగోన్ 
నాగరాజు, మంద వివేక్ తదితరులు పాల్్గనా్నరు.
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